Bijlagen bij kavelbrochure
Wielewaallaan - Hurwenen
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Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

Wielewaallaan Hurwenen; voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

2.

Toelichting en regels uit het bestemmingsplan: artikel 7

Artikel 7

7.1

Woongebied

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

wonen in woningen
tuinen en erven;
ondergeschikte wegen en paden;
speel- en (openbare) groenvoorzieningen;
parkeervoorzieningen waarbij een parkeernorm geldt van 2 parkeerplaatsen per woning, te
realiseren binnen de bestemming 'Woongebied' Hierbij geldt dat 0,4 parkeerplaats in openbaar
gebied moeten worden aangelegd;
f. nutsvoorzieningen, waaronder begrepen leidingen en bijbehorende voorzieningen;
g. voorzieningen van openbaar nut, waaronder begrepen (ondergrondse);
afvalcontainers en informatiezuilen;
h. watergangen, waterretentievoorzieningen en voorzieningen voor hemelwaterzuivering en –
infiltratie.
7.1.1

Aan huis verbonden beroep

Gebruik van ruimten binnen de woning, met inbegrip van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, ten
behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, is toegestaan, voor zover dit
gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning, met inbegrip van gerealiseerde aan- en
uitbouwen en bijgebouwen, tot ten hoogste 45 m² mag worden gebruikt voor het aan huis
verbonden beroep;
b. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als
ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit;
d. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd.
7.1.2

Aan huis verbonden bedrijf

Het gebruik van ruimten binnen de woning, met inbegrip van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, voor
een aan huis verbonden bedrijf, is niet toegestaan. Hiervoor kan een omgevingsvergunning worden
verleend.
7.2

Bouwregels

7.2.1

Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in 7.1 mogen uitsluitend de volgende bouwwerken worden gebouwd
ten dienste van de bestemming:
a. uitsluitend de volgende woningtypen:
1. vrijstaand
2. aaneengebouwd
3. twee-aaneen
b. bijgebouwen en aan- en uitbouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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7.2.2

Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

woningen mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen het bouwvlak;
er zijn maximaal rijen van 6 aaneengebouwde woningen toegestaan;
er zijn binnen deze bestemming maximaal 28 woningen toegestaan;
de voorgevel van de woningen dient gebouwd te worden in dan wel binnen maximaal 3 m van de
naar de Wielewaallaan gekeerde bouwgrens, met dien verstande dat aaneengebouwde woningen
ook haaks op deze bouwgrens gebouwd mogen worden.
e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
f. de diepte van vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen mag niet meer bedragen dan 14
meter;
g. de diepte van aaneengebouwde woningen mag niet meer bedragen dan 13,5 meter;
h. de afstand van de woningen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal:
1. 4 m bij vrijstaande woningen;
2. 3 m bij twee-aaneengebouwde woningen;
3. 3 m bij aaneengebouwde woningen, tenzij deze haaks op de naar de Wielewaallaan
gekeerde bouwgrens worden gebouwd;
i. woningen mogen plat of met een kap worden afgedekt. In het laatste geval bedraagt de
dakhelling minimaal 30° en maximaal 65°;
j. onderkeldering is toegestaan tot een diepte van maximaal 3 m, uitgezonderd onderkeldering voor
zwembaden waarbij de diepte maximaal 6 m mag bedragen;
k. een toegang van buitenaf tot kelders mag uitsluitend aan de achtergevel mag worden gesitueerd;
l. de bovenkant van de begane grondvloer mag niet boven peil mag liggen;
7.2.3

Bijgebouwen en aan- en uitbouwen

a. bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen het bouwvlak;
b. op de gronden die zijn gelegen voor de naar de weg gekeerde bouwgrens, mag bij elke woning
ten hoogste één aan- of uitbouw (portiek of erker) worden gebouwd. Voor deze aan- of uitbouw
geldt een oppervlakte van maximaal 6 m² en een hoogte van maximaal 3 m;
c. per bouwperceel mogen de volgende bebouwingspercentages niet worden overschreden:
1. 30% voor vrijstaande woningen [vrij];
2. 40% voor twee-aaneen woningen [tae];
3. 50% voor aaneengebouwde woningen [aeg]; indien er sprake is van de bouw van
multifunctionele rijwoningen geldt een maximum bebouwingspercentage van 65%;
d. op elk bouwperceel mag de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en aan- en uitbouwen,
voor zover gelegen binnen het achtererf, niet meer bedragen dan 50 m², onverminderd het
bepaalde onder c.;
e. indien het oppervlak van het bouwperceel meer dan 400 m² bedraagt, mag de onder d.
genoemde oppervlakte worden vermeerderd met 10% van deze overmaat tot een totale
bebouwde oppervlakte van bijgebouwen en aan- en uitbouwen van maximaal 150 m²; de onder c.
genoemde bebouwingspercentages mogen hierbij niet worden overschreden;
f. de goothoogte van bijgebouwen en aan- en uitbouwen mag maximaal 3 m bedragen, de
bouwhoogte maximaal 5 m.
7.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte niet meer mag
bedragen dan hieronder is aangegeven:
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Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

max. hoogte

Overkappingen met een open constructie en pergola's.

3m

Erfafscheidingen en/of terreinafscheidingen gelegen voor de naar de
weg gekeerde bouwgrens

1m

Overige erfafscheidingen en/of terreinafscheidingen alsmede overige
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde vlaggenmasten

2m

Bewegwijzering ten behoeve van de verkeersfunctie

8m

Licht- en andere masten ten behoeve van de verkeersfunctie

8m

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van
verkeersvoorzieningen

4m

b. De bebouwde oppervlakte van overkappingen mag per bouwperceel maximaal 50 m² bedragen,
met dien verstande, dat het in 7.2.3 onder c. bedoelde bebouwingspercentage niet mag worden
overschreden.
7.2.5

Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:
a. ondergrondse bouwwerken mogen uitsluitend worden opgericht binnen het bouwvlak;
b. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter onder
peil.

7.3

Nadere eisen

Bij de beslissing omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning kan het college nadere eisen
stellen met betrekking tot de situering en maatvoering van bebouwing, indien en voor zover dit
noodzakelijk is:
a.
b.
c.
d.

7.4

om de ruimtelijke samenhang met de overige bebouwing veilig te stellen;
om een milieuhygiënisch verantwoorde situering te bevorderen;
om een onevenredige inbreuk op het aanwezige woon- en leefmilieu te voorkomen;
om een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen te
voorkomen.

Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de binnen de bestemming 'Woongebied' gelegen gronden en opstallen te gebruiken,
te doen gebruiken of te laten gebruiken in strijd met de bestemming. Onder gebruik in strijd met de
bestemming wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en opstallen:
a. voor detailhandel, dienstverlening, horeca of maatschappelijk;
b. voor bedrijfsactiviteiten.
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7.5

Afwijken van de gebruiksregels

7.5.1

Aan huis verbonden bedrijf

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in 7.1
ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen de woning en/of aan- of uitbouwen en bijgebouwen
voor een aan huis verbonden bedrijf, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en
mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. het betreft bedrijfsactiviteiten die vallen onder categorie 1 of 2 als genoemd in de Staat van
Inrichtingen (bijlage 1), dan wel uit een oogpunt van invloed op het woon- en leefmilieu
vergelijkbaar zijn met de bedrijven;
b. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning, met inbegrip van de aan- en uitbouwen en
de bijgebouwen, tot ten hoogste 50 m² mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden bedrijf;
c. degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw zal uitvoeren, dient tevens de bewoner
van de woning te zijn;
d. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd;
e. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
f. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als
ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit.
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3a.

Verbeelding; bestemmingsplankaart
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Architectuur
Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan
Projectnummer 211x05221
18 juni 2012

DEFINITIEF

gemeente

Maasdriel

Situering

ARCHITECTUUR
Algemeen beeld
Het uitbreidingsgebied ‘Wielewaallaan’ ligt ten zuiden van de
kern Hurwenen in de gemeente Maasdriel. Hurwenen is een
kleine, landelijk gelegen kern.
Sfeerbeschrijving
Het woongebied ‘Wielewaallaan’ zal worden gekenmerkt door
een dorpse architectuur met een hedendaagse karakteristiek.
De ontwikkeling bestaat uit een bebouwingsstrook ten zuiden
van de Wielewaallaan. In het bestemmingsplan worden op deze
plek diverse woningtypologieën mogelijk gemaakt, te weten:
vrijstaand, twee-onder-één kap en rijenwoningen. Verder wordt
een hofje voorzien dat haaks op de Wielewaallaan is gelegen.
In nevenstaande afbeelding wordt een mogelijke verkaveling
getoond. Het is echter zo dat het bestemmingsplan een
uitwisseling in woningtypen toestaat voor het gehele gebied,
met een maximum van 28 woningen.
De woningen hebben een basisopbouw van twee bouwlagen
met kap, behoudens het gebied dat binnen de biotoop van de
molen ‘Vento Vivimus’ valt (zie kaft). Voor deze gebieden geldt
een maximum van één bouwlaag met kap. Deze opzet vormt
de dorpse, traditionele basis van het woongebiedje. Om het
gebied ook een moderne uitstraling mee te geven, stimuleert
dit beeldkwaliteitsplan gerichte archictectonische ingrepen in de
eenvoudige hoofdbouwmassa. Op het fotoblad aan de andere
zijde van dit toetsingsblad worden daarvoor enkele voorbeelden
getoond. Er kan aan de volgende ingrepen worden gedacht
(niet limitatief):
- doortrekken van een erker over twee verdiepingen;
- dakkapel tot in de goot;
- gebruik van hout, beton of glas voor delen van de gevel;
- twee kleuren baksteen in de gevel.

Hoofdvorm

impressie van een mogelijke verkaveling

Gevelaanzicht

De hoofdbouwvorm dient echter, onafhankelijk het type
ingreep, duidelijk herkenbaar te blijven.
Qua kleurstelling wordt er gestreefd naar gedekte, neutrale
kleuren. Voor de gevel wordt gekozen voor donkere
kleuren (rood-bruine spectrum). Er mag gewerkt worden
met afwijkende kleuren, mits deze afwijkende kleuren dan
ook uit ander materiaal bestaan. De kozijnen hebben een
contrasterende kleur ten opzichte van het grootste gevelvlak
en zijn van hout. De pannen hebben een gedekte, donkere
kleur (antraciet). Het geheel dient een natuurlijke uitstraling
te hebben. Het toepassen van gebiedsvreemde materialen
(bijvoorbeeld marmer of staal) of kunststof materialen
(volkernplaten) is niet wenselijk.

Detaillering

Rooilijn

- Op een wisselende afstand van de
voorzijde van de Wielewaallaan.

Zijdelingse afstand

- Ten minste 3 meter aan één zijde voor
rijenwoningen
- Ten minste 3 meter voor twee-onder-één
kap woningen
- Ten minste 4 meter voor vrijstaande
woningen

Oriëntatie

- Op de Wielewaallaan
- Woningen aan het hofje zijn
rechtstreeks op het hofje georiënteerd

Bouwmassa

- Eén hoofdbouwmassa van twee
bouwlagen met kap,
- Maximale hoogte die is toegestaan
binnen molenbiotoop

Kapvorm

- Enkelvoudig zadeldak, mansardedak of
schildak
- kap is verplicht

Kaprichting

- Wisselend in de dwars- en lengterichting

Gevelopbouw

- Basement met kap, plint dient
geaccentueerd te worden met kleur of
materiaal bij de rijenwoningen

Gevelgeleding

- Vrij

Plasticiteit*

- Beperkte plasticiteit, met uitzondering
van grootschalige elementen zoals erkers
of dakkapellen

Materiaalkeuze

- Gevel: hoofdzakelijk baksteen
- Dak: pannen (duurzame keramische
uitstraling) of riet
- Ondergeschikt: beton, hout, zink of glas
- Toepassen van zonnepanelen mits
passend in het ontwerp en kleurstelling

Materiaalkleur

- Gevel: geen lichte kleurstelling, roodbruine spectrum
- Dak: antractiet of rood
- Kozijnen: vrij

Detaillering

- Eigentijdse detaillering
- Detaillering in overeenstemming met
sfeerbeeld.

* plasticiteit is de mate van dieptewerking door het reliëf in de gevel, veroorzaakt door lichten schaduwwerking in de gevel of binnenshuis.

pagina 3
Gevelgeleding: plint, midden, kap

Beëindiging hoeken - voor rijenwoningen parallel aan Wielewaallaan

M a t e r i a l e n s t a a t

Openbare ruimte
Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan
Projectnummer 211x05221
18 juni 2012

DEFINITIEF

gemeente

bron: hanhartconsult.nl

Maasdriel

OPENBARE RUIMTE
Algemeen beeld
De openbare ruimte is in het hele plangebied uniform
uitgevoerd met dezelfde materialisering. Het profiel bestaat uit
een eenvoudige rijbaan met een verhoogd trottoir. Parkeren
vindt plaats in parkeervakken in een groene berm ten zuiden
van de Wielewaallaan en op eigen terrein.

Wielewaallaan
De rijbaan bestaat uit asfalt. Het profiel van de rijbaan is
tonrond met aan één zijde een molgoot (zuidzijde). Het trottoir
wordt uitgevoerd in traditionele grijze 30x30 betontegels. De
inritten, liggend in het openbaar gebied, worden tevens in grijs
uitgevoerd maar dan door middel van betonklinkers. Parkeren
wordt deels op eigen terrein opgelost. Voor de rijenwoningen
en een gedeelte van het bezoekersparkeren wordt een oplossing
gevonden in een langsparkeerstrook ten zuiden van de rijbaan.
De berm bestaat uit gras waarin de langsparkeervakken worden
aangelegd.

Oud (boven) en nieuw (beneden) profiel Wielewaallaan

Opties voor natuurvriendelijke oevers waterberging

Parkeerhof
Haaks op de Wielewaallaan is een parkeerhof gesitueerd.
Deze bestaat uit de betonstenen in heidepaars. Parkeervakken
worden door een verdraaing in het verband aangeduid
(elleboogverband). Het parkeren wordt omzoomd met groene
hagen.
Retentiegebied
Direct ten zuiden van het gebied dat met woningbouw wordt
ontwikkeld, is een retentiegebied gelegen dat, onder andere
voor de Wielewaallaan, moet voorzien in de tijdelijke opvang
van regenwater. Het retentiegebied krijgt voor een groot deel
natuurlijke oevers (flauwe taluds). Het gebied wordt voorzien
van laagopgaande beplanting, dit in verband met de aanwezige
molenbiotoop.
Openbare
ruimte

Profiel

-

Tonrond met molgoten aan één zijde

Verharding

-

Rijbaan: asfalt
Troitoir: 30x30 betontegels
Parkeervakken
Inritten: betonklinkers

Kleur

-

Asfalt: zwart
Betonklinkers rijbaan hof: heidepaars
Betontegels trottoir: grijs
Betonklinkers parkeervak: grijs/zwart
Betonklinkers inritten: grijs

Beplanting

-

Gras in de berm
Hagen rondom parkeerhof

Parkeren

-

Parkeervakken in een groene berm
In parkeerhof in de parkeervakken

Ten aanzien van de (inrichting van de) openbare ruimte geldt BLOR 2010 van de gemeente
Maasdriel

boven:
profiel parkeerhof: enkel- en
dubbelzijdig bebouwd
links: profiel bij rijenwoningen
parallel aan Wielewaallaan ter
hoogte van het parkeren (p-koffer)
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Erfafscheidingen
Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan
Projectnummer 211x05221
18 juni 2012

DEFINITIEF

gemeente

Maasdriel

ERFAFSCHEIDINGEN
Algemeen beeld
Erfscheidingen spelen een belangrijke rol in de overgang
van het private domein naar het openbare gebied. De
erfafscheidingen worden zoveel mogelijk uniform uitgevoerd
om een zo rustig mogelijk beeld te creëren en een landelijke,
dorpse uitstraling voor het woongebied Wielewaallaan. Deze
twee uitgangspunten vormen de basis van de keuze voor groene
erfafscheidingen.
Erfafscheidingen
De erfafscheidingen worden, waar mogelijk, tezamen met de
woning aangelegd en bestaan uit groene hagen. Rondom de
voortuinen zijn deze hagen maximaal één meter hoogte, aan
de achter- / zijkant maximaal twee meter. Op de achterzijde van
dit blad wordt dit gevisualiseerd. De lichtgroene lijnen geven de
lage hagen aan, de donkergroene lijnen de hogere hagen.
Het is belangrijk om de overgang en de koppeling met
het omliggend landschap op een duurzame manier in te
richten. De kavels aan de achterzijde worden omzoomd met
knipheggen die het zicht van het landschap op het plangebied
“vergroenen”. In het gehele plangebied zijn gebouwde
schuttingen niet toegestaan, mits deze vanaf de oplevering een
groene uitstraling hebben (niet zijnde een groene schutting,
maar begroeid met planten). Een uitzondering hierop zijn de
zijdelingse erfafscheidingen tussen de individuele kavels tot op 5
meter vanaf de achterzijde van het perceel gemeten.

Erfafscheiding
voortuin / lage
haag

Erfafscheiding
zijtuin / hoge
haag

Erfafscheiding
achtertuin /
hoge haag

Hagen
openbaar
gebied

Situering

-

Erfafscheiding aan voortuin / zijtuin
van hoofdbouwmassa, grenzend aan
de weg

Hoogte

-

Maximaal 1 meter

Vormgeving

-

Groene erfafscheiding in de vorm van
een haag

Materiaal

-

Vrij

Situering

-

Natuurlijke erfafscheiding (vegetatie)
aan zijtuin grenzend aan de openbare
ruimte

Hoogte

-

Maximaal 2 meter

Vormgeving

-

Groene erfafscheiding als haag

Materiaal

-

Vrij

Situering

-

Erfafscheiding van de achtertuin,
grenzend aan het landschap
Tot 5 meter vanaf de achterste
perceelsgrens ook toegepast op
de gedeelde perceelsgrens (zie
afbeelding)

-

Hoogte

-

Maximaal 2 meter

Vormgeving

-

Groene erfafscheiding als haag

Materiaal

-

Vrij

Situering

-

In het parkeerhof en op de overgang
van het parkeerhof naar het
achtergelegen waterretentiegebied

Hoogte

-

Maximaal 1 meter

Vormgeving

-

Groene erfafscheiding in de vorm van
een haag
plantvakken ter omzooming van de
parkeervakken in het hof

Materiaal

-

Vrij
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4.

Verkavelingstekening

Verkavelingstekening Wielewaallaan Hurwenen

Aan de tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

5.

Prijslijst

GEMEENTE MAASDRIEL
Prijslijst te verkopen bouwkavels aan de Wielewaallaan te Hurwenen
Kavelnummer

Circa grootte

Prijs inclusief 21% BTW.
Kosten koper.
1
720
€ 261.360,00
2
460
€ 166.980,00
3
460
€ 166.980,00
4
380
€ 137.940,00
5
380
€ 137.940,00
6
560
€ 203.280,00
7
400
€ 145.200,00
8
400
€ 145.200,00
9
500
€ 181.500,00
10
500
€ 181.500,00
11
772
€ 280.236,00
12
783
€ 284.229,00
De prijs per vierkante meter bedraagt € 305,00 exclusief
btw. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden
ontleend.

6.

Concept koopovereenkomst

KOOPOVEREENKOMST
De ondergetekende:
1. De gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45, Postbus 10.000, 5330 GA te Kerkdriel, op grond van het
Mandaat- en volmachtregister gemeente Maasdriel 2012, vastgesteld op 10 april 2012
vertegenwoordigd door de coördinator Team Ruimte de heer G.A.L. van Schijndel, hierna te
noemen: verkoper
verklaart te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende:
2. … … … … … … … … … … … … … , hierna te noemen: koper
die verklaart van verkoper te hebben gekocht:

een perceel grond, groot circa … … …, gelegen aan de Wielewaallaan te Hurwenen kadastraal
bekend gemeente Maasdriel sectie … … …, nummer … … … (gedeeltelijk), een en ander zoals op
aangehechte tekening nummer … … … ter oriëntering van partijen schetsmatig is aangegeven,
hierna ook te noemen het ‘registergoed’ of het ‘verkochte’.

Koopprijs
De koopprijs bedraagt € 300,00 per vierkante meter exclusief 21% BTW, kosten koper, zodat de
totale koopprijs is € … … … exclusief BTW en € … … … inclusief BTW, kosten koper.

Bedingen
Artikel 1: notariële akte van levering
De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden door koper aan te wijzen
notaris. Indien notarieel transport door toedoen van de koper wordt uitgesteld is de koper een rente
over de koopprijs verschuldigd aan de verkoper op basis van 7% per jaar en wel over de periode
van … … … tot en met de dag van het werkelijke notariële transport. Het notariële transport dient
plaats te vinden binnen 2 maanden na ondertekening van deze overeenkomst.
Artikel 2: kosten en belastingen
Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen notariskosten, de omzetbelasting en het
kadastraal recht zijn voor rekening van de koper.
Artikel 3: betaling
1. De betaling van de koopprijs en van de overige kosten, rechten en belastingen vindt plaats via
het kantoor van de genoemde notaris.
2. Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen bij het ondertekenen van de akte van levering
door creditering van de bank- en/of girorekening(en) van de notaris, uiterlijk per de dag van het
ondertekenen van de akte van levering, per valuta van die dag.
3. Uitbetaling zal eerst plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers is
gebleken, dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen die bij het verlijden van de akte
van levering niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek,
tussen de dag van het ondertekenen en het uitbetalen één of meer werkdagen verstrijken.

Artikel 4: Waarborgsom, bankgarantie
1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht als waarborgsom een
bedrag te storten overeenkomstig art. 3.6 van de Algemene uitgifte Voorwaarden gemeente
Maasdriel 1999.
2. In plaats van deze waarborgsom kan koper desgewenst, binnen de hiervoor genoemde termijn,
bij en ten genoegen van de gemeente een door een in Nederland gevestigde bankinstelling
afgegeven bankgarantie tot laatstgemeld bedrag deponeren. Deze bankgarantie dient
onvoorwaardelijk te zijn en gedurende ten minste één maand na de in artikel 1 genoemde datum
haar geldigheid te behouden en voorts de bepaling te bevatten, dat de bank op eerste verzoek
van de gemeente zal uitkeren.
3. De waarborgsom zal, behoudens ontbinding van deze overeenkomst op grond van een
overeengekomen ontbindende voorwaarde en behoudens het in artikel 10 bepaalde, met de
koopprijs worden verrekend.
4. Bij niet-nakoming van de bij dit artikel aan koper opgelegde verplichting is artikel 10 van
overeenkomstige toepassing.
5. Zolang op grond van het vorenstaande geen restitutie, verrekening of uitbetaling van de
waarborgsom heeft plaatsgevonden, houdt de gemeente de waarborgsom onder zich, totdat bij
in kracht van gewijsde gegaan vonnis beslist is aan wie zij de waarborgsom moet afdragen, zulks
behoudens eensluidende betalingsopdracht van beide partijen.
Artikel 5: feitelijke levering, staat van het verkochte
1. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper zal geschieden in de staat waarin
het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt.
2. De feitelijke levering van het verkochte zal in beginsel geschieden bij de ondertekening van de
notariële akte.
3. Het registergoed zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor het gebruik als
in lid 5 van dit artikel omschreven, nodig zijn. Aan koper kenbare gebreken die daaraan in de
weg zouden kunnen staan, komen voor diens risico.
4. Koper heeft het recht het verkochte voor de feitelijke levering te inspecteren.
5. Koper is voornemens het registergoed als volgt te gebruiken: woningbouw.
Artikel 6: juridische levering
1. Het verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken en
vrij van pandrechten, van beslagen en van inschrijvingen daarvan, het registergoed tevens met
alle aanspraken uit hoofde van erfdienstbaarheden als heersend erf en met alle kwalitatieve
rechten en vrij van hypotheken.
2. Verkoper heeft nog geen kennis gegeven van alle eventueel met het registergoed verbonden
lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve
verplichtingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld
in artikel 16 Boek 3 BW en blijkend en/of voortvloeiend uit:
a) De (laatste) akte(n) van levering;
b) andere akten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd. Koper aanvaardt
uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als hiervoor
omschreven, die voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen
wezenlijk zwaardere belasting betekenen. Indien uit onderzoek door de notaris bij de
openbare registers als hiervoor omschreven, blijkt dat met het registergoed lasten en
beperkingen verbonden zijn die niet voor koper kenbaar waren en die tevens voor hem een
wezenlijk zwaardere belasting betekenen, heeft hij evenwel het recht uiterlijk één dag voor
de datum van het voorgenomen notariële transport, mits schriftelijk en onder opgaaf van
redenen, aan verkoper mee te delen dat hij die zwaardere belasting niet (voetstoots)
aanvaardt. Het staat verkoper vervolgens vrij, door binnen één maand nadat de mededeling
van koper hem heeft bereikt, een schriftelijke mededeling aan koper te verzenden met de
mededeling dat de overeenkomst is ontbonden.
3.

Aan deze akte wordt een door koper getekende kopie gehecht van de navolgende stukken:
1. de Algemene uitgifte Voorwaarden gemeente Maasdriel 1999 welke deel uitmaakt van deze
overeenkomst. Hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle desbetreffende artikelen van
Hoofdstuk 3 van toepassing worden verklaard, m.i.v. het gestelde sub artikel 18.b van deze
overeenkomst.
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Artikel 7: overgang, overdracht aanspraken
Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen gelden
tegenover derden waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en
leverancier(s), gaan over op koper per het tijdstip van feitelijke levering van het registergoed. Voor
zover bepaalde aanspraken alsdan niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoelt in artikel
251 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, is verkoper verplicht op eerste verzoek van koper mee te
werken aan een overdracht van die aanspraken. Verkoper is tevens verplicht garantiebewijzen
welke met betrekking tot het verkochte mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te
doen wat nodig is om deze ten name van koper te doen stellen.
Artikel 8: verrekening zakelijke belastingen
De zakelijke belastingen en de gebruikerslasten met betrekking tot het verkochte komen per 1
januari van het jaar volgende op de datum van het notariële transport ten laste van de koper.
Artikel 9: informatie- en onderzoeksplicht
1. Verkoper verklaart niet bekend te zijn met erfdienstbaarheden die door verjaring zijn ontstaan.
2. Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte.
3. Indien het verkochte geheel of gedeeltelijk vrij van huur wordt overgedragen, zal het verkochte
ten tijde van de feitelijke levering geheel of voor dat gedeelte vrij van huur zijn en/of van andere
aanspraken tot gebruik. Het verkochte zal eveneens niet zonder recht of titel in gebruik zijn bij
derden.
4. Aan verkoper zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het
registergoed voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd.
5. Het registergoed is niet betrokken in een ruilverkaveling casu quo herinrichtingsplan en is niet
ter onteigening aangewezen.
6. Ten opzichte van derden bestaan geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of
optierecht.
7. Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat verkoper er voor in, aan koper met betrekking tot het
verkochte die informatie te hebben gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door hem
ter kennis van koper behoort te worden gebracht. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten
van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar geldende verkeersopvattingen
tot het onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen (voor zover deze aan verkoper thans
niet bekend zijn).
8. Voor zover verkoper bekend bevinden zich geen kabels en leidingen in de grond. Koper is
verplicht op zijn kosten vóór met graafwerkzaamheden wordt begonnen, grondig onderzoek
naar de aanwezigheid van kabels en leidingen te doen.
Artikel 10: ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete
1. Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of
blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling
moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van één maand. Gemelde termijn
kan reeds lopen voordat een partij nalatig is.
2. Wanneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij dientengevolge
lijdt te vergoeden en kan deze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
3. Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische
levering dan wel op de voldoening van de koopprijs, zal de nalatige partij daarnaast ten
behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren.
De hoogte van deze boete is gelijk aan tien procent van de totale koopprijs. Voor zover de
wederpartij meer schade lijdt, heeft hij, naast de boete, recht op aanvullende
schadevergoeding. De notaris wordt bij deze onherroepelijk bevoegd verklaard om, na verloop
van genoemde termijn van acht dagen:
- indien koper in verzuim is, het bedrag van de door deze verschuldigde boete, indien verkoper
zulks wenst, aan verkoper te betalen uit de bij de notaris/gemeente door koper
onderscheidenlijk door een bank krachtens een gestelde bankgarantie gestorte bedragen,
voor zover deze daartoe toereikend zijn;
- indien verkoper in verzuim is, de door koper gestorte bedragen aan hem terug te betalen.
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Artikel 11: overmaat, ondermaat
Het verschil tussen de werkelijke grootte van het verkochte, gemeten door het kadaster en de
grootte zoals die door de gemeente is aangegeven in de koopovereenkomst/-akte zal worden
verrekend naar de prijs per m² zoals die gold ten tijde van de verkoop, inclusief de wettelijke
omzetbelasting, welke verrekening zal geschieden nadat de uitkomst der meting door het kadaster
aan partijen of één van hen ter kennis is gebracht. De koper is verplicht hiervan binnen een maand
nadat de uitkomst aan hem ter kennis is gebracht schriftelijk mededeling te doen aan burgemeester
en wethouders.
Artikel 12: bodemverontreiniging – bodemonderzoek
1. Voor zover aan verkoper bekend, zijn in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het
opslaan van vloeistoffen aanwezig.
2. Voor zover aan verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige
verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het in artikel 5 lid 5 omschreven gebruik door
koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het
registergoed, of tot het nemen van andere maatregelen.
Onder verontreinigingen worden niet verstaan:
- de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden;
- stobben van bomen en/of struiken;
- fundering- en puinresten die geen asbest of andere schadelijk stoffen bevatten.
3. Door … … … te … … .... is, op … … …, in opdracht van de gemeente Maasdriel een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het bodemonderzoek is vastgelegd en bekend als
project … … … . De conclusie is dat tegen eventuele bebouwing (woningbouw) van de
onderzoekslocatie geen zwaarwegende milieuhygiënische bezwaren zijn aan te voeren en dat de
bodem geschikt is voor de functie wonen. De vrijkomende grond is niet geschikt voor onbeperkt
hergebruik elders omdat uit het bodemonderzoek is gebleken dat deze grond licht verontreinigd
is in de toplaag als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Op grond van
bodemkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor het beoogde gebruik van de grond voor koper.
Toepassing van de grond buiten de onderzochte locatie dient te voldoen aan het besluit
bodemkwaliteit.
Artikel 13: twee of meer (ver)kopers
Ingeval twee of meer personen (ver)koper zijn, geldt het volgende:
1. (ver)kopers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende
rechten uitoefenen, met dien verstande dat kopers bij elkaar bij deze onherroepelijke volmacht
verlenen om namens elkaar mee te werken aan de juridische levering;
2. alle partijen zijn hoofdelijk verbonden voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.
Artikel 15: kosten onderzoek notaris
Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst in onderling overleg of op grond van het in vervulling
gaan van een ontbindende voorwaarde zijn de kosten van de ter uitvoering van deze akte verrichte
werkzaamheden voor rekening van koper en verkoper, ieder voor de helft. Ingeval van ontbinding
van deze overeenkomst op grond van een tekortkoming van één der partijen komen bovenbedoelde
kosten voor diens rekening.
Artikel 14: termijnen
Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnwet van toepassing.
Artikel 15: domiciliekeuze
Deze akte zal berusten ten kantore van de notaris, alwaar partijen terzake van deze overeenkomst
woonplaats kiezen.
Artikel 16: bekendheid inhoud koopovereenkomst
Koper en verkoper verklaren dat zij, voordat zij deze overeenkomst hebben ondertekend, kennis
hebben genomen van de voorgaande bepalingen en zij zodanige informatie hebben ontvangen, dat
zij zich bewust zijn van de inhoud en de gevolgen van deze overeenkomst.
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Artikel 17: overdracht van rechten
Het is de koper niet geoorloofd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
burgemeester en wethouders voor het ondertekenen van de notariële akte van levering rechten en
verplichtingen uit deze koopovereenkomst en/of met de koopovereenkomst samenhangende
overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Burgemeester en
wethouders zijn bevoegd om aan het eventueel verlenen van toestemming voorwaarden te
verbinden.
Artikel 18: bijzondere bepalingen
Deze overeenkomst zal ontbonden kunnen worden in het volgende geval:
a. als koper niet vóór … … …een toezegging heeft verkregen voor het aangaan van één of meer
geldleningen ter financiering van het bij deze gekochte tot een totale hoofdsom van ten minste
het bedrag gelijk aan de in deze overeenkomst genoemde koopsom onder de bij de grote
geldverstrekkende instellingen gebruikelijke bepalingen. Koper zal ter verkrijging van de
financiering al het hem mogelijke verrichten en kan op deze ontbindende voorwaarde alleen
een beroep doen door aan verkoper ten minste twee schriftelijke afwijzingen over te leggen.
Een voorbehoud van een eventuele gemeentegarantie is niet van toepassing. Artikel 3.15 van
de Algemene uitgifte Voorwaarden gemeente Maasdriel 1999 is van toepassing.
b. De artikelen 3.13 en 3.14 van de Algemene uitgifte Voorwaarden gemeente Maasdriel 1999
zijn niet van toepassing.

Aldus getekend te Kerkdriel op … … …

Verkoper,

Koper,

Namens het college,
G.A.L. van Schijndel
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7.

Algemene uitgifte voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond
gemeente Maasdriel
vastgesteld oktober 2013
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Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond gemeente Maasdriel
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Geldigheid
Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen partijen en vormen een onverbrekelijk
geheel met de verkoopovereenkomst met uitzondering van die artikelen die in de
verkoopovereenkomst nadrukkelijk worden uitgesloten.

Artikel 1.2 Definities
Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de grond.
Algemene verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden van de gemeente Maasdriel die
bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke verkoopovereenkomsten met betrekking tot
grond.
College: het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel
Gemeente: de gemeente Maasdriel
Grond: het over te dragen grondperceel dat het object vormt van de verkoopovereenkomst.
Ingebruikneming: het moment waarop de koper voor het eerst feitelijk over de grond beschikt
door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of op uit te voeren of er een
afrastering omheen te zetten. Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek, een milieukundig
bodemonderzoek of ander daarmee gelijk te stellen onderzoek valt hier echter niet onder .
Notariële akte: de voor overdracht vereiste akte van levering.
Overdracht: juridische eigendomsdracht door inschrijving van de akte in de openbare
registers.
Verkoopovereenkomst: de overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt grond te
leveren en de koper zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Artikel 1.3 Tekening
Van elke verkoopovereenkomst maakt een tekening deel uit, waarop de over te dragen
grond staat aangegeven. In de verkoopovereenkomst wordt deze tekening met een nummer
aangeduid indien de verkoop een of meer gedeeltelijke kadastrale percelen betreft.
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Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen voor verkoop

Artikel 2.1 Staat van aflevering
1. De grond wordt afgeleverd in de toestand, waarin zij zich bevindt op de datum van de
notariële akte.
2. Bij eerdere ingebruikneming wordt zij afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op
de datum van ingebruikneming.

Artikel 2.2 Overdracht en aanvaarding
1. De grond wordt vrij van hypotheken en van beslagen overgedragen. Alle eventueel aan
de zaak verbonden erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen blijven er echter
op rusten.
2. De gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom over te dragen.
3. De notariële akte wordt ondertekend binnen acht weken na het tot stand komen van het
gemeentelijke besluit tot verkoop. Indien de ondertekening later zou plaatsvinden is
artikel 3.1, lid 2, van toepassing.
4. De keuze van de notaris ligt bij de koper. Indien deze geen notaris kan of wil aanwijzen,
wijst de gemeente een notaris aan.
5. De waarborgsom, dan wel het bedrag waarvoor de bankgarantie is gesteld, vervalt als
boete aan de gemeente indien de koper geen medewerking verleent aan het passeren
van de akte van levering. Onverminderd het vorenstaande heeft de gemeente het recht
om de koper aansprakelijk te houden voor alle schade, die uit het niet meewerken aan
het verlijden van de akte van levering voortvloeit alsmede het recht om nakoming van de
overeenkomst te vorderen.
6. Tenzij in de verkoopovereenkomst een ander moment is overeengekomen, kan de koper
de grond in eigen gebruik en genot aanvaarden, zodra de koopsom, alsmede eventuele
rente en omzet-/overdrachtsbelasting volledig zijn betaald en de notariële akte is
ondertekend.

Artikel 2.3 Vervroegde ingebruikneming
1. De koper kan de grond, voor zover niet verhuurd of verpacht, met schriftelijke
toestemming van het college, in gebruik nemen vóór de datum van ondertekening van
de notariële akte.
2. De vervroegde ingebruikneming van het verkochte geschiedt voor rekening en risico van
de koper.
3. Over het tijdvak van de datum van ingebruikneming tot de dag van betaling van de
koopsom is de koper aan de gemeente een, bij het ondertekenen van de notariële akte
te betalen, vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan de hand van de
wettelijke rente (art. 6:119 BW) berekend over de koopsom. Eventueel kan het college
ontheffing verlenen voor het betalen van deze vergoeding.
4. Als de levering van het verkochte om welke reden dan ook geen doorgang zal vinden,
dan is koper verplicht alle veranderingen, die door of namens hem op of in de grond,
tijdens de vervroegde ingebruikneming, zijn aangebracht, op zijn kosten ongedaan te
maken. Blijft de koper, na daartoe te zijn aangemaand, in gebreke dan is de gemeente
bevoegd de veranderingen op kosten van de koper te verwijderen of geheel of
gedeeltelijk te gedogen zonder dat enige vergoeding aan de koper zal worden betaald.

Artikel 2.4 Kosten en belastingen
1. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop en met betrekking tot
de overdracht en de aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale
meting zijn voor rekening van de koper.
2. Alle lasten en belastingen, welke van de grond worden geheven, komen met ingang van
één januari van het jaar volgende op de datum van het gemeentelijke besluit tot uitgifte
voor rekening van de koper.
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Artikel 2.5 Perceelsomschrijving, meting en terreingrenzen
1. Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de grond zullen de grenzen door
de gemeente met piketten in het terrein worden aangeduid en aan de koper op diens
verzoek worden aangewezen.
2. De koper machtigt de gemeente de kadastrale aanwijs aan het kadaster te verzorgen.
3. De koper verplicht zich bij het plaatsen of doen plaatsen van gebouwen met de
ambtenaar die daar het toezicht heeft overleg te plegen over de juiste plaatsing binnen
de grenzen van de grond.
4. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de uitgezette piketten berust bij de
koper zodat de kosten van eventuele noodzakelijke herhaalde uitzetting en aanwijzing
als gevolg van verdwenen piketten voor zijn rekening zijn.

Artikel 2.6 Over- en ondermaat
1. Het verschil tussen de werkelijke grootte van het verkochte, gemeten door het kadaster
en de grootte zoals die door de gemeente is aangegeven in de verkoopovereenkomst/akte kan geen aanleiding zijn tot verrekening, tenzij sprake is van een verschil groter
dan 2%. In dit geval wordt verrekend tegen de in de verkoopovereenkomst genoemde
verkoopprijs per m2 inclusief omzet-/overdrachtsbelasting.
2. De verrekening, zoals bedoeld in het eerste lid, zal slechts geschieden, nadat de
uitkomst van de meting door het kadaster aan partijen of één van hen ter kennis is
gebracht. De koper is verplicht hiervan binnen vier weken nadat de uitkomst van de
meting aan hem ter kennis is gebracht schriftelijk mededeling te doen aan het college.
3. Over- of ondermaat biedt geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2.7: Milieukundig onderzoek
Wanneer de grond bestemd is voor woningbouw of bedrijfsbebouwing, wordt omtrent de
aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare
stoffen (waaronder asbest) in de uit te geven grond, een in de verkoopovereenkomst nader
aangegeven onderzoek verricht.
De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport waarin de toestand van
de grond wordt omschreven. De koper krijgt kennis van dit rapport.

Artikel 2.8 Zakelijk recht met betrekking tot kabels, leidingen e.d.
1. De koper en zijn rechtverkrijgende(n) moeten dulden, dat de gemeente en/of door de
gemeente aan te wijzen nutsbedrijven het recht heeft/hebben om kabels, palen,
leidingen, draden, isolatoren en aanduidingbordjes, voor openbare doeleinden, op-aanin of boven het verkochte en de opstallen aan te brengen, te controleren, te
onderhouden en te vernieuwen.
2. Het aanleggen, onderhouden en vernieuwen van de in lid 1 bedoelde zaken geschiedt
na overleg met de eigenaar van de grond en opstallen.
3. De koper is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn
kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken,
omschreven in lid 1 van dit artikel.
4. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de
aanwezige zaken, bedoeld in lid 1, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. Bij
deze verplichting wordt bepaald, dat in, op of boven het onder lid 1 bedoelde gedeelte
van het verkochte zonder toestemming van het college geen bouwwerken mogen
worden opgericht, noch een gesloten wegdek worden aangebracht, ontgrondingen of
graafwerkzaamheden worden verricht of bomen, dan wel struiken worden geplant, die
dieper wortelen dan één meter, of aan derden toestemming tot zulk een handeling
worden gegeven.

Artikel 2.9 Ontbinding in geval van faillissement en beslag
1. Indien de koper vóór de datum van ondertekening van de notariële akte in staat van
faillissement wordt verklaard of - al dan niet voorlopig - surséance van betaling heeft
aangevraagd, alsmede wanneer er voor die datum executoriaal beslag op zijn roerende
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en onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst zal zijn vereist.
2. Eventueel reeds betaalde bedragen wegens waarborgsom of koopsom zullen worden
gerestitueerd voor zover ze het bedrag van de kosten en boeten op grond van de
Algemene verkoopvoorwaarden of de verkoopovereenkomst te boven gaan.

Artikel 2.10 Splitsingsverbod
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente mag het eigendom van de
grond niet worden gesplitst.

Artikel 2.11 Hoofdelijkheid
Indien in de verkoopovereenkomst omtrent één en hetzelfde object meer dan één
natuurlijke- of rechtspersoon als koper staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk
voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de
verkoopovereenkomst voortvloeien.
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Hoofdstuk 3 Bijzondere bepalingen verkoop
Artikel 3.1 Betaling koopsom
1. Binnen vier weken na ontvangst door de aangewezen notaris van het gemeentelijke
besluit tot verkoop en de verkoopovereenkomst, doch uiterlijk op de dag van
ondertekening van de notariële akte, dient volgens factuur de volledige koopsom en de
eventueel daarover verschuldigde omzet-/overdrachtsbelasting alsmede eventuele
rentevergoedingen minus de gestorte waarborgsom te zijn voldaan aan de gemeente of
aan de notaris die akte verlijdt.
2. Indien de koopsom niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn door de
gemeente of de notaris is ontvangen, is de koper in verzuim en zal daarover,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 BW zonder ingebrekestelling, over de
periode vanaf die datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in
artikel 6:119 BW verschuldigd zijn.

Artikel 3.2 Risico-overgang
De grond komt eerst voor risico van de koper, zodra de notariële akte is ondertekend, tenzij
de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van die dag
overgaat op de koper.

Artikel 3.3 Betaling waarborgsom
1. De koper zal binnen twee weken na de verzenddatum van de daartoe bestemde factuur
een aanbetaling in de vorm van een waarborgsom van tien procent (10%) van de
koopsom voldoen.
2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde bedrag zal worden verrekend met de
verschuldigde koopsom.
3. Deze aanbetaling dient te worden voldaan op IBAN rekeningnummer
NL47BNGH0285081926 van de Bank Nederlandse Gemeenten, ten name van de
gemeente Maasdriel te Kerkdriel, onder vermelding van “waarborgsom bouwkavel
(aanduiding locatie)”.
4. Indien de gemeente niet tot verkoop besluit, zal het in het eerste lid van dit artikel
bedoelde bedrag worden terugbetaald.

Artikel 3.4 Boetebepaling
1. Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst en
het daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemene verkoopvoorwaarden,
verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling
bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van
vijftig procent (50%) van de koopsom.
2. Naast de verbeurde boete kan de gemeente aanspraak maken op nakoming en
volledige schadevergoeding.

Artikel 3.5 Notariskosten
In geval van ontbinding van de verkoopovereenkomst zijn de kosten van de ter uitvoering
van die overeenkomst door de notaris verrichte werkzaamheden voor rekening van de
koper, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3.6 Ontbindende voorwaarde van financiering
De verkoopovereenkomst zal door de koper ontbonden (kunnen) worden indien de koper
niet binnen acht weken na het tot stand komen van het gemeentelijk besluit tot verkoop,
een toezegging heeft verkregen voor het aangaan van één of meer geldleningen ter
financiering van de aan hem verkochte grond en/of de daarop te realiseren bebouwing,
onder de bij de geldverstrekkende instellingen gebruikelijke bepalingen. De koper zal ter
verkrijging van de financiering al het mogelijke verrichten en kan op deze ontbindende
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voorwaarde alleen een beroep doen door aan de gemeente tenminste twee schriftelijke
afwijzingen over te leggen. Dit beroep dient te geschieden door middel van een schriftelijke
mededeling aan de koper. Deze mededeling dient uiterlijk zeven dagen voor het tijdstip
waarop de notariële akte wordt ondertekend in het bezit van de andere partij te zijn.

Artikel 3.7 Overdracht van rechten
Het is partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere
partij rechten en verplichtingen uit de verkoopovereenkomst en/of eventuele met deze
overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk
over te dragen aan derden; partijen zijn bevoegd om aan het verlenen van toestemming
voorwaarden te verbinden.

Artikel 3.8 Kettingbeding
1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt,
het bepaalde in de daartoe in de verkoopovereenkomst aangewezen bepalingen van
de Algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopovereenkomst bij overdracht van het
geheel of een gedeelte van de grond, alsmede bij de vestiging van een zakelijk recht
daarop, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen. De koper zal
daartoe het in die artikelen bepaalde in de notariële akte van levering of vestiging van
het zakelijk recht op nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van €
50.000,-- (zegge vijftig duizend euro) ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid
voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te
vorderen.
2. Op gelijke wijze als hierboven in lid 1 bepaald, verbindt de koper zich jegens de
gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of
zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid 1 bedoelde artikelen,
als de in lid 1 en het onderhavige lid 2 opgenomen verplichting om dit door te geven,
zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende
vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente dit kettingbeding
aan.

Artikel 3.9 Kwalitatieve verplichting
De in de verkoopovereenkomst aangewezen artikelen blijven als kwalitatieve verplichting
rusten op de grond en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder
bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden
zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen
verkrijgen. Aangezien van deze overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt
opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan
de eis van artikel 6:252, lid 2, BW.
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Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen voor verkoop van bouwgrond
Artikel 4.1 Bebouwing
1. De koper is verplicht de grond te bebouwen met de in de verkoop-overeenkomst
aangegeven bebouwing, welke al naar gelang de bestemming van de grond (een)
woning(en), bedrijfsgebouw(en) of kanto(o)r(en) of bijzondere- of andere nader
omschreven bebouwing kan betreffen.
2. Binnen twee jaar na de datum van het ondertekenen van de notariële akte moet de op
de grond op te richten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; indien daartoe
aanleiding bestaat, kan deze termijn door het college worden verlengd.
3. Zolang niet is voldaan aan de in lid 2 van dit artikel vermelde verplichting mag de koper
de grond niet zonder schriftelijke toestemming van het college in eigendom of
economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten
bezwaren, verhuren of verpachten. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden
verbonden. Voor de vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig.
4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is niet van toepassing in geval van executoriale
verkoop en van verkoop op grond van artikel 3:174 BW.
5. De in lid 3 van dit artikel bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de
overdracht van de onderhavige grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in de
verkoopovereenkomst genoemde koper en diens wederpartij in een gesloten
koopaannemingsovereenkomst, waarbij koper zich tegenover die wederpartij verplicht,
de in de koopaannemingsovereenkomst genoemde opstallen te bouwen.
6. Het in dit artikel in lid 5 gestelde, geldt uitsluitend voor de in de verkoop-overeenkomst
genoemde koper en gaat niet over op diens rechtsopvolgers.
7. Indien na verloop van de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn de bebouwing wel is
aangevangen maar nog geen vijftig procent (50%) van de geschatte bouwtijd is
verlopen, is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd ter grootte
van tien procent (10%) van de koopsom.
8. Indien na verloop van de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn de bebouwing is
aangevangen, maar meer dan vijftig procent (50%) van de bebouwing gereed is,
verleent het college uitstel van de bouwplicht voor de periode van de geschatte bouwtijd
van het restant van de bebouwing. Indien na verloop van die verlenging nog steeds een
wezenlijk deel van de bebouwing moet geschieden is de koper aan de gemeente een
schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in lid 7 van dit artikel,
onverminderd het recht van de gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht
te vorderen.

Artikel 4.2 Aanleg parkeerplaats
De koper verbindt zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de
woning(en), voor zijn rekening een van de openbare weg af met een auto toegankelijke
parkeerplaats (bij elke woning) aan te leggen en in stand te houden.
Bij niet-nakoming van de verplichting tot het aanleggen en/of instandhouden van bedoelde
parkeerplaats(en) is de koper aan de gemeente een boete verschuldigd van 50 euro
(€ 50,-) voor elke dag dat de koper in gebreke is.

Artikel 4.3 Recht van terugkoop bij niet nakoming bouwplicht
1. Als de koper niet of niet tijdig voldoet aan zijn bouwverplichting uit artikel 4.1, lid 2, dan
is hij of zijn rechtverkrijgende(n) verplicht om de gekochte grond op eerste vordering van
het college aan de gemeente terug te verkopen, tegen de bij de aankoop aan de
gemeente betaalde koopsom plus eventuele omzet-/overdrachtsbelasting. Op deze
koopsom zal in plaats van vergoeding van gemaakte kosten, schade en rente –
behoudens vrijstelling – door de gemeente een gedeelte van 10 % van de koopsom
worden ingehouden en aan de gemeente vervallen.
2. De terugverkoper is verplicht om binnen een door het college te bepalen termijn op zijn
kosten zorg te dragen voor het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de gekochte
grond. Als de terugverkoper daarbij in gebreke blijft zal een en ander van
gemeentewege op kosten van de terugverkoper geschieden.
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3. In het onder lid 1 van dit artikel vermelde geval van levering van grond, behoeft de
gemeente de terugverkoper niet schadeloos te stellen voor in of op de grond verrichte
werken.
4. De kosten van of in verband met de terugkoop en wederoverdracht van de gekochte
grond – in de meest ruime zin – komen geheel voor rekening van de terugverkoper.
5. De uitbetaling van hetgeen de gemeente na ontbinding van de verkoopovereenkomst
verschuldigd is, zal geschieden aan degene, die alsdan in de openbare registers als
eigenaar te boek is gesteld.

Artikel 4.4 Opstalrecht en erfdienstbaarheid
1. De koper is verplicht te gedogen dat ten behoeve van de gemeente om niet en voor
onbeperkte duur een opstalrecht wordt gevestigd ten behoeve van openbare
nutsvoorzieningen, indien en voor zover de situatie ter plaatse dit vereist, dit ter
beoordeling van de gemeente.
2. De koper is – indien de gemeente dat wenst – verplicht te gedogen dat om niet en voor
onbeperkte duur een erfdienstbaarheid van overpad wordt gevestigd om, te voet of met
enig vervoermiddel, te komen en te gaan van en naar de door de gemeente aangelegde
nutsvoorzieningen en tevens een erfdienstbaarheid tot het dulden van onderhoud met
alle middelen door de gemeente van deze nutsvoorzieningen.
3. De koper zal dienaangaande op eerste verzoek van de gemeente meewerken aan de
vestiging van dit opstalrecht dan wel deze erfdienstbaarheid.
4. In de verkoopovereenkomst wordt bepaald ten laste van wie de kosten van vestiging van
het opstalrecht dan wel de erfdienstbaarheid komen.

Artikel 4.5 Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop
1. De koper verplicht zich de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen
gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met
de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen, een en ander
behoudens het vermelde in de hierna volgende leden van dit artikel. Artikel 3.4 is van
toepassing.
2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van:
a. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 174 Boek
3 van het Burgerlijk Wetboek;
b. executoriale verkoop;
c. schriftelijke ontheffing door het college als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
3. Het bepaalde in lid a en b van dit artikel vervalt nadat de koper de desbetreffende
woning gedurende vijf achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt
hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de koper als bewoner van het
desbetreffende adres in de GBA is ingeschreven.
4. Het college kan schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Deze
ontheffing wordt echter steeds verleend in geval van:
a. verandering van werkkring van de koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd
dient te worden;
b. overlijden van de koper of diens echtgeno(o)t(e) of partner;
c. ontbinding van het huwelijk van de koper door echtscheiding of ontbinding van een
samenlevingsverband;
d. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van de koper of van een
van zijn gezinsleden.

Artikel 4:6 Afscheiding
1. De koper verplicht zich om de gekochte grond, voor zover deze grenst aan de openbare
weg of gemeentelijke eigendom, behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden
met een deugdelijke, niet ontsierende erfafscheiding.
2. De koper doet ten behoeve van de gemeente afstand van het bepaalde in de artikelen
5:46 en 5:49 BW, zodat de gemeente niet gehouden is bij te dragen in de kosten van
een erfafscheiding.
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Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 5.1 Geschillenregeling
1. Op deze Algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopovereenkomst is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen, die naar aanleiding hiervan mochten ontstaan, van welke aard en
omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet daartoe
bevoegde rechter.
Artikel 5.2 Algemene uitgifte Voorwaarden 1999
Door de vaststelling van de onderhavige algemene voorwaarden, komen de “Algemene
uitgifte Voorwaarden gemeente Maasdriel 1999” te vervallen.

10

8.

Inschrijfformulier voor een bouwkavel

(In te vullen door gemeente Maasdriel)

Inschrijving bouwkavel Wielewaallaan Hurwenen
Gemeente Maasdriel
T.a.v. mevrouw L. Heessels
Antwoordnummer 9007
5330 ZX Kerkdriel

E-mail:
info@maasdriel.nl
T.a.v. mevrouw L. Heessels

Om over voldoende gegevens te beschikken verzoeken wij u het formulier zo volledig mogelijk in te
vullen. Wij wijzen u erop dat onderstaande gegevens door de gemeente Maasdriel op juistheid zullen
worden gecontroleerd. Ondergetekende is ermee bekend dat, mocht in de vervolgprocedure blijken
dat op basis van onjuiste of onvolledige informatie een woning is toegewezen, de toewijzing ongedaan
gemaakt kan worden.
1. Naam
m/v
2. Adres
3. Postcode + woonplaats
4. Geboortedatum en plaats
5. Telefoon (vast/mobiel)
6. E-mailadres
7. Burgerservicenummer
8. Wat is uw huidige woonsituatie en heeft u eerder een woning in eigendom gehad?
 inwonend / geen zelfstandige woonruimte
 huurwoning
 eigen woning
 niet eerder een eigen woning gehad
9. Wat voor binding heeft u met de gemeente Maasdriel?
 inwoner, ik woon in de gemeente Maasdriel sinds …………………………………………………
 economisch gebonden, ik werk in de gemeente Maasdriel bij ……………………………………
 sociaal gebonden
 geen
10. Staat u bij de gemeente Maasdriel ingeschreven voor een bouwkavel?
 nee
 ja
Datum inschrijving ………………………………………………………………………………………
Inschrijfnummer …………………………………………………………...........................................
Plaats
Naam inschrijver

Datum

Handtekening inschrijver

In geval van gelijktijdige inschrijving (door verschillende personen op dezelfde
datum) op hetzelfde kavel vindt loting door een door de gemeente Maasdriel
aangewezen notaris plaats
Om vooraf een indruk te krijgen van de belangstelling voor de bouwkavels vragen wij u hieronder
(vrijblijvend) aan te geven waar uw voorkeur naar uitgaat.


bouwkavel voor een vrijstaande woning
1e voorkeur kavelnummer …
2e voorkeur kavelnummer …
3e voorkeur kavelnummer …



bouwkavel voor een tweekapper
1e voorkeur kavelnummer …
2e voorkeur kavelnummer …
3e voorkeur kavelnummer …

Specifieke wensen:

Eventuele toelichting op uw voorkeur of andere opmerkingen:

